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Abstract
The aim of this study was to investigate the effects of facilitatory and inhibitory Kinesio
Taping on elbow flexor muscle activity and fatigue. Ten males and seven females
voluntarily participated in this study. Each participant completed the fatigue protocol
under inhibitory, facilitative and placebo Kinesio Tape conditions, and electromyography
activity of the Biceps Brachii and Brachioradialis muscles was recorded. The activation
and fatigue rates of muscles were calculated by root mean square and median frequency
slope, respectively. The results showed a significant effect of time on muscle activation,
whereas there were no significant effects of Kinesio Tape on muscular activity and fatigue
rate. Based on these findings, the muscle activity increases during the fatigue, but Kinesio
Tape techniques cannot significantly affect muscle activity under normal or fatigue
conditions. Moreover, these techniques cannot change the onset of fatigue by facilitating
or inhibiting muscle.
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Currently, Kinesio Tape (KT) is widely used in sports and sports rehabilitation
following musculoskeletal injuries. According to Kenzo Keys, changing the
direction of KT has different effects on muscle activity. In this regard, KT would
facilitate muscle activity if it applies from origin to muscle insertion, while it
could inhibit by applying from insertion to muscle origin (1, 2). However,
previous studies have reported inconsistent results regarding the effect of these
KT techniques (3-6). Even though numerous studies have been conducted in this
area, information about the influence of KT on muscle activation during fatigue
is limited. Given that both inhibitory and facilitative methods have been claimed
to cause lower and higher muscular activity, it appears that these strategies can
also postpone and accelerate the onset of muscular fatigue. As a result, studying
the effects of KT on muscle exhaustion may help quantify the impacts of this
therapeutic technique on muscular activity. The purpose of this study was to
investigate the immediate effect of facilitatory and inhibitory KT on the muscular
activity and fatigue of the elbow flexor muscles.
Methods
Ten males and seven females participated in the present study (years: 24.76±3.99,
height: 1.73+0.10 m and weight: 68.11±8.54 kg). During a familiarization session,
the value of a 1-repetition maximum (1RM) of dumbbell curl was measured in
order to develop a fatigue protocol. After ten minutes of rest, each participant
performed a continuous repetitive dumbbell curl exercise to the exhaustion (17 on
the Borg scale) with a 35 % of a 1RM. The number of repetitions was recorded
by the examiner. Finally, the primary fatigue protocol was designed based on 35
% 1RM resistance and counted repetitions. Each individual visited the lab three
times at one-week intervals for the primary tests. The maximal isometric
contraction test of the elbow flexor muscles was assessed after warming up and
placing electromyography (EMG) electrodes on Biceps Brachii and
Brachioradialis based on surface EMG for non-invasive assessment of muscles
(SENIAM) recommendations. Then, randomly, one of these three techniques,
facilitative, inhibitory, or placebo, was applied to the biceps muscle (7).
A biometrics EMG device was utilized to capture the electrical signal of the
muscles during the fatigue protocol, and a biometrics electrogoniometer was
employed to measure the elbow joint angle. The median frequency slope (MFS)
and root mean square (RMS) variables were used to quantify exercise intensity
and muscle fatigue, respectively. The RMS mean of each repetition was calculated
during the middle of the elbow flexion range of motion. To standardize RMS, data
were expressed as a percentage of maximal voluntary isometric contraction
(MVIC). Muscle activity before and after fatigue was evaluated by using the
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average of the first and last three repetitions of the performed fatigue protocols,
respectively. To determine the intensity of muscular exhaustion, the MFS during
the fatigue protocol was calculated using linear regression (8). The effects of KT
on muscle activity and tiredness were assessed using repeated two-way and oneway analysis of variance (ANOVA) tests (α=0.05).
Results
The descriptive data for muscular activity and fatigue rate during inhibitory,
facilitative, and placebo KT have been shown in table 1. Regarding muscle
activity, the main effect of KT and the interaction (KT * Time) were not
significant, while the main effect of time was significant (P<0.0001 for both
muscles). These findings suggested that regardless of the kind of KT techniques,
muscular activation increased considerably under fatigue situations (last three
repetitions) compared to the non-fatigue situation. Furthermore, the KT
techniques had no significant effect on the MFS or fatigue rate (P>0.05).
Table 1- Muscular activity and fatigue rate of Biceps Brachii and Brachioradialis in
three different KT conditions (facilitatory, inhibitory, Placebo)

Brac
hiora
dialis

Biceps
Brachii

Muscles

Muscular activity

KT

facilitatory
inhibitory
Placebo
facilitatory
inhibitory
Placebo

Pre-fatigue
Mean (SD)

36.45(10.47)
32.70(10.38)
35.01(9.48)
33.26(10.48)
30.04(12.48)
30.98(9.77)

Post-fatigue
Mean (SD)

Fatigue rate
Significance (Two-way
ANOVA)
Time

KT

Inter
actio
n

P<0.001

0.158

0.519

58.11(14.20)
53.66(13.69)
54.66(16.18)
58.48(17.84)
54.95(18.37)
52.95(17.73)

Median
frequency
slope
Mean (SD)

Signifi
cance
(One
way
ANO
VA)

-0.072(0.053)

P<0.001

0.078

0.30

0.196
-0.059(0.045)
-0.070(0.055)
-0.119(0.052)
-0.104(0.62)
-0.115(0.055)

Conclusion
The immediate effects of facilitative and inhibitory KT on the activity and fatigue
of the Biceps Brachii and Brachioradialis muscles were evaluated in the current
study. It was hypothesized that muscles would respond to KT techniques more
clearly and prominently under fatigue situations, and identifying the facilitatory
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and inhibitory effects of KT techniques on muscle activity would be more
practicable in this situation. However, the data revealed that both facilitatory and
inhibitory KT methods could not influence muscle activity and these findings
were unrelated to the fatigue states of muscles. This study assessed the usefulness
of the KT by looking at changes in the activity and function of synergistic muscles,
and no significant changes in the activity of the un-taped muscle were identified.
According to the findings, fatigue increased the EMG signal amplitude while
gradually decreasing the median frequency (negative regression line slope),
indicating that the fatigue procedure used to administer fatigue was suitable. In
both pre-fatigue and post-fatigue situations, the KT techniques failed to change
muscle activity. Furthermore, time-frequency domain analysis revealed that KT
did not influence muscular fatigue rate; representing that these methods have little
potential to reduce or hasten the onset of muscular fatigue.
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چکیده
هدف مطالعة حاضر بررسی اثرات کینزیوتیپ تسهیلی و مهاری بر فعالیت و خستگی عضالت فلکسور آرنج
بود 17 .آزمودنی فعال (ده مرد و هفت زن) بهصورت داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند .هر آزمودنی
پروتکل خستگی را طی شرایط کینزیوتیپ مهاری ،تسهیلی و پالسبو (با فاصلة زمانی یک هفته) اجرا کرد و
فعالیت الکترومایوگرافی عضالت دوسربازویی و بازویی زنداعالیی حین اجرای پروتکل ثبت شد .برای محاسبة
میزان فعالیت عضالت قبل و بعد از پروتکل خستگی و نرخ خستگی به ترتیب از جذر میانگین مربعات ()RMS
و شیب میانة فرکانسی سیگنال الکترومایوگرافی استفاده شد .نتایج نشان داد تنها اثر زمان بر فعالیت عضالنی
معنادار بود و اثر کینزیوتیپ بر فعالیت عضالنی و نرخ خستگی عضالنی معنادار نبود .یافتهها نشان میدهد
فعالیت عضالت در وضعیت خستگی افزایش مییابد ،اما تکنیکهای مختلف کینزیوتیپ نمیتوانند در شرایط
عادی یا خستگی ،اثر معناداری بر میزان فعالیت عضالنی بگذارند؛ همچنین این تکنیکها نمیتوانند با تسهیل
یا مهار فعالیت عضالنی ،زمان وقوع خستگی را تغییر دهد.
واژگان کلیدی :کینزیوتیپ ،تیپ تسهیلی ،تیپ مهاری ،خستگی ،فعالیت عضالنی
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مقدمه
کینزیوتیپ در دهۀ  1960توسط یک متخصص کایروپرکتیک 1به نام کنزو کنزو کیز 2ابداع شد .ایده
این بود که بافت و ویژگیهای آن (قابلیت کشسانی ،چسبندگی ،ضخامت ،ساختار موجی شکل و منافذ
موجود جهت جذب رطوبت پوست) مانند پوست بدن و اثرات آن مشابه تکنیکهای اصالحی
منوالتراپی باشد .اهداف عملکردی استفاده از آن شامل کاهش اسپاسم و درد عضالنی ،تسهیل انقباض
عضله ،افزایش گردش خون و لنف و حس عمقی از طریق تحریک مداوم گیرندههای مکانیکی پوستی
است ( .)1درواقع ،هدف استفاده از کینزیوتیپ حمایت از بافتهای نرم ،بدون ایجاد محدودیت در
عملکرد آنهاست ( .)2امروزه ،استفاده از کینزیوتیپ در حیطههای ورزشی و بازتوانی ورزشی پس از
آسیبهای اسکلتی عضالنی فراگیر شده است ( )3و شهرتش ،بهویژه پس از مشاهدۀ تأثیر آن در بدن
ورزشکاران در المپیک  ،2008افزایشیافته است ( .)4,5بر اساس نظرات کنزو کیز ،تغییر جهت و
راستای اعمال کینزیوتیپ آثار متفاوتی بر فعالیت عضالنی دارد ()1,6,7؛ بهطوری که در تکنیک
تسهیلی با اعمال تیپ از مبدأ عضله به محل اتصال آن ،فعالیت عضالنی تسهیل میشود .سازوکار عمل
کینزیوتیپ در تسهیل عضالنی کامالً مشخص نیست ،اما پژوهشگران دو فرضیۀ احتمالی را پیشنهاد
کردهاند :فرضیۀ اول بر افزایش جریان خون و لنف حاصل از بلند شدن پوست و درنتیجه ،افزایش
فضای بین پوست ،عضله و فضای بین بافتی در ناحیه کینزیوتیپ شده تأکید دارد .فرضیۀ دیگر این
مسئله را مطرح میکند که کینزیوتیپ با ایجاد کشش و فشار بر پوست ،مکانورسپتورهای 3پوست را
تحریک میکند و با فعال شدن سازکارهای تنظیمکنندۀ سیستم عصبی مرکزی ،به افزایش تحریک
عضله منجر میشود ( .)8در تکنیک مهاری تیپ از محل اتصال عضله به مبدأ آن متصل میشود؛ این
تکنیک سبب میشود تا کینزیوتیپ نیرویی کششی برخالف جهت انقباض عضالنی ایجاد کند تا همراه
با تحریک اندام وتری-تاندونی ،عضله مهار شود (.)1,7
از تکنیکهای مهاری و تسهیلی کینزیوتیپ بهطور گستردهای در حوزۀ پیشگیری آسیب و برنامههای
توانبخشی ورزشکاران استفاده شده است ( ،)5بااینحال ،مطالعات پیشین نتایج ناهمسویی در خصوص
اثر این نوع روش درمانی بر عملکرد عضالنی گزارش کردهاند .برخی از مطالعات اثرات معنادار این
تکنیکها را بر فعالیت عضالنی ( )9و شاخصهای مرتبط با آن از قبیل خستگی ( ،)10,11زمانبندی
انقباض عضالنی ( )12و قدرت عضالنی ( )13تأیید کردهاند؛ بااینحال ،شمار قابلتوجهی از مطالعات
گزارش دادهاند این تکنیکها روی فعالیت الکتریکی عضله اثربخش نیست ( .)9,11,16-14اگرچه
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پژوهشهای فراوانی در این زمینه انجامشده ،به اثرگذاری تیپ در حین خستگی روی فعالیت عضالنی
کمتر توجه شده است .با توجه به اینکه ادعا شده است تیپ مهاری و تسهیلی میتوانند فعالیت عضالنی
را به ترتیب کاهش و افزایش دهند ،به نظر میرسد این تکنیکها میتوانند به تأخیر و تسریع روند
خستگی عضالنی نیز منجر شوند ()17؛ بنابراین ،بررسی تأثیر کینزیوتیپ بر روند و شدت خستگی
عضالنی ،ممکن است بتواند تأثیر این راهکار درمانی را بر فعالیت عضالنی به شکلی دقیقتر مشخص
کند .چندین مطالعه در مورد این موضوع انجام شده ،ولی در این مطالعات خستگی یک گروه عضالنی
(محاسبۀ شاخص خستگی بر اساس تغییرات گشتاور مفصل) اندازهگیری شده است (،)10,18
درحالیکه برای شناسایی آثار کینزیوتیپ روی فعالیت عضالنی الزم است خستگی هر عضله بهصورت
جداگانه ارزیابی شود؛ برای مثال ابوباکر 1و همکاران ( )2018گزارش کردند که تیپ مهاری میتواند
به کاهش یا به تأخیر انداختن شدت خستگی منجر شود ،اما آنها برای محاسبۀ خستگی عضالنی از
شاخصی استفاده کردهاند که قابلیت اختصاص دادن به یک عضلۀ مشخص را ندارد .این شاخص برای
اندازهگیری خستگی بر اساس اختالف مقدار گشتاور در تکرارهای ابتدایی و انتهایی پروتکل خستگی
بهدستآمده است ( .)10بنابراین نمیتوان نتیجه گرفت در اثر تیپ مهاری فعالیت آن عضله کم شده
است و به دنبال آن خستگی کاهشیافته است؛ زیرا این خستگی به نوع و فعالیت عضالت دیگری نیز
مرتبط است و عضالت دیگری نیز در تولید این گشتاور نقش داشتهاند.
پردازش سیگنالهای الکترومایوگرافی میتواند نقشی مهمی در شناسایی روند خستگی عضالنی داشته
باشد؛ زیرا این سیگنالها حاوی اطالعاتی در مورد سرعت هدایت و فراخوانی تارهای عضالنی غشای
تحریکپذیرند ( .)19,20ازآنجاکه ثابتشده است خستگی عضالنی به کاهش فرکانس سیگنالهای
الکترومایوگرافی منجر میشود ،شیب منفی میانۀ فرکانسی ابزاری ارزشمند در کمیسازی خستگی
محسوب میشود ( .)21,22بنابراین در راستای شناسایی نقش تیپ بر فعالیت عضالنی ،با استفاده از
این روش میتوان اثر کینزیوتیپ را بر خستگی عضلۀ هدف (عضلهای که تیپ روی آن اعمالشده) را
بهطور اختصاصی مشخص کرد .از طرف دیگر ،میتوان آثار احتمالی کینزیوتیپ را بر فعالیت عضالت
آگونیست (آگونیست با عضلۀ تیپشده) و بدون تیپ را نیز بررسی کرد .از آنجاکه گزارش شده است
طی انجام کاری ثابت ،خستگی هر عضله میتواند بر توزیع بار و خستگی عضالت همکار تأثیر بگذارد
()24,23؛ میتوان فرض کرد که هرگونه اثر احتمالی روی خستگی عضالت تیپشده ،میتواند خستگی
عضالت همکار بدون تیپ را نیز تحتالشعاع قرار دهد .بهعبارت دیگر ،حین اجرای تکلیفی ثابت (طی
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روند خستگی) ،تسریع یا تعویق روند خستگی عضلهای که تیپ روی آن اعمالشده ،ممکن سهم
عضالت همکارش (میزان فعالیت) را در تولید گشتاوری ثابت به ترتیب افزایش و کاهش دهد (برای
مثال ،مهار عضلۀ تیپشده به خستگی کمتر آن عضله و خستگی بیشتر عضلۀ همکار بدون تیپ منجر
شود).
باوجود گستردگی استفاده از کینزیوتیپ در حوزۀ درمان و توانبخشی ورزشی ،سازوکار اثرگذار
کینزیوتیپ با روشهای تسهیلی و مهاری بهطور دقیق مشخص نیست؛ بنابراین برای توسعۀ دانش
پژوهشگران و درمانگران ،انجام پژوهشهای جامعتر ضروری به نظر میرسد .با توجه به اینکه
پژوهشگران به آثار همزمان کینزیوتیپ بر خستگی و فعالیت عضالنی توجه کمتری داشتهاند و این
آثار بهصورت جداگانه روی عضالت تیپشده و عضالت همکار بدون تیپ بررسی نشده است؛ هدف
مطالعۀ حاضر بررسی آثار آنی تیپ تسهیلی و مهاری عضلۀ دوسربازویی روی فعالیت و خستگی عضلۀ
دوسربازویی و بازویی زنداعالیی است .بر اساس این هدف فرض شد )1 :تیپ مهاری و تسهیلی بر
فعالیت عضالت در شرایط قبل و بعد از خستگی تأثیر دارد؛  )2تیپ مهاری و تسهیلی بر شدت خستگی
عضلۀ تیپشده و عضلۀ همکار بدون تیپ تأثیرگذار است.
روش پژوهش
آزمودنیها
 17دانشجوی فعال (ده مرد و هفت زن) با میانگین سنی  24/76 ± 3/99سال ،قد 1/73 ± 0/10
متر و جرم  68/11 ± 8/54کیلوگرم به روش نمونهگیری در دسترس و بهصورت داوطلبانه در پژوهش
نیمهتجربی حاضر شرکت کردند .بر اساس محاسبات نرمافزار جیپاور 17 1آزمودنی کافی است تا بتوان
معناداری تفاوتها را در سطح  0/05و اندازه اثر  f= 0/33و  80درصد توان شناسایی کرد (پیوست .)1
دانشجویان مرد و زن ورزشکار (داشتن دستکم سه جلسه تمرین ورزشی منظم در هفته) با دامنۀ
سنی  18تا  35سال ،معیارهای ورود به پژوهش حاضر را داشتند .معیارهای خروج از پژوهش عبارت
بودند از :وجود هرگونه ناهنجاری اسکلتی عضالنی در اندام فوقانی ،سابقۀ جراحی یا آسیب اسکلتی
عضالنی طی  12ماه قبل از انجام آزمونها ،زخم ،عفونت و اسکار 2در محل اتصال کینزیوتیپ و
الکترود ،بارداری و حساسیت به کینزیوتیپ .قبل از شروع پژوهش ،کلیۀ مراحل پژوهش برای
آزمودنیها شرح داده شد و آنها در صورت تمایل برای ادامۀ همکاری فرم رضایتنامۀ آزمودنی را

)1. G.Power (v 3.1.9.7
2. Scar
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تکمیل کردند .پژوهش حاضر ازنظر رعایت اصول اخالقی به تأیید کمیتۀ اخالق پژوهشگاه علوم ورزشی
ایران رسیده است (کد .)IR.SSRI.REC.1400.1010
جلسه آشناسازی و طراحی پروتکل خستگی
طی جلسۀ آشناسازی اندازهگیریهای اولیه شامل ثبت اطالعات آنتروپومتریک انجام شد .سپس برای
اندازهگیری یک تکرار بیشینۀ عضالت فلکسور آرنج ،آزمودنیهای با انجام  5دقیقه رکاب زدن روی
دوچرخۀ ارگومتر و  10دقیقه حرکات مقاومتی (شدت پایین) به گرم کردن مفاصل اندام فوقانی
پرداختند .سپس مقدار یک تکرار بیشینۀ حرکت جلو بازو دمبل برای دست برتر (دستی که برای
نوشتن و نقاشی کردن ترجیح داده شود) محاسبه شد ( .)25,26بعد از ده دقیقه استراحت ،دمبلی با
وزن  35درصد یک تکرار بیشینه ( )27بهمنظور اجرای پروتکل خستگی انتخاب شد .هر آزمودنی
حرکت جلو بازو را تا مرز خستگی (خیلی سخت ،عدد  17در مقیاس بورگ) انجام داد ( )28,29و
تعداد تکرارها توسط آزمونگر ثبت شد .درنهایت ،پروتکل خستگی بر اساس مقاومت ( 35درصد تکرار
بیشینه) و تعداد تکرار ثبتشده برای جلسات بعدی در نظر گرفته شد .حین اجرای آزمون در تمام
جلسات اندازهگیری ،سرعت اجرای حرکت جلو بازو با استفاده از مترونوم کنترل شد (.)27
روش تیپگذاری
در این مطالعه سه روش تیپ مهاری ،تسهیلی و پالسبو با ترتیب تصادفی و فاصلۀ زمانی یک هفته
روی عضلۀ دوسربازویی اعمال شد و آزمودنیها از کاربرد و تأثیر این روشها آگاهی نداشتند (.)30
کینزیوتیپ مورداستفاده در پژوهش حاضر یک نوار ضدآب با پهنای  5و ضخامت  0/05سانتیمتر بود
( ،Aresکرۀ جنوبی) .بهمنظور تیپ عضلۀ دوسربازویی ،ابتدا مفصل شانه در حالت آناتومیک ،مفصل
آرنج در حالت اکستنشن کامل و ساعد در وضعیت چرخش خارجی کامل قرار گرفت تا عضلۀ دوسر
بازو در حالت کشیدهشده قرار بگیرد .برای انجام تیپینگ ،یک قطعه کینزیوتیپ متناسب با طول بازوی
آزمودنی با شکلی شبیه به حرف  Yانگلیسی (برش در امتداد طولی تیپ بهجز قسمت انتهایی) تهیه
شد و با کششی حدود  30درصد (افزایش  30درصد طول تیپ) به قسمت قدامی بازو چسبانده شد
( .)31در حالت تیپ تسهیلی ،دو سر باالیی تیپ به دو سر ثابت عضلۀ دوسربازویی (سر کوتاه و بلند)
چسبانده شد و پس از آن ،با اعمال کشش و همراستا با تارهای عضله به سر متحرک آن (برجستگی
استخوان زنداعالیی) متصل شد (تصویر  ،1الف) .برای تیپینگ مهاری در جهتی مخالف ،ابتدا تیپ به
سر متحرک و پس از اعمال کشش به سرهای ثابت عضله متصل شد (تصویر  ،1ب) .در مورد تیپ
پالسبو هم یک قطعه تیپ به عرض  5سانتیمتر و با طول متناسب با عرض عضلۀ دوسربازویی هر
آزمودنی بهصورت عمود بر راستای عضله (باهدف عدم تأثیر بر خط کشش تارهای عضله) چسبانده
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شد (تصویر  ،1ج) .آزمونها  30دقیقه پس از تیپ گذاری آغاز شدند تا اثر تیپ به حد مطلوب رسیده
باشد (.)31,32
الف

ب

ج

تصویر  -1کینزیوتیپ تسهیلی (الف) ،مهاری (ب) و پالسبو (ج) انجامشده روی عضلة دوسربازویی

جمعآوری دادهها و پردازش سیگنال
برای انجام آزمونهای اصلی ،هر آزمودنی سه مرتبه و بافاصله زمانی یک هفته به آزمایشگاه بیومکانیک
دانشگاه خوارزمی کرج مراجعه کرد .پس از گرم کردن مشابه با روشی که در جلسۀ آشنایی ذکر شد،
محل نصب الکترودهای عضلۀ دوسربازویی و بازویی زنداعالیی بر اساس توصیههای سنیام 1مشخص
شد .الکترودهای فعال دوقطبی پس از تراشیدن و تمیز کردن ناحیۀ مشخصشده ،با چسب دوطرفه
روی پوست متصل شدند .پس از نصب الکترودها آزمون انقباض ایزومتریک بیشینۀ عضالت فلکسور
آرنج اجرا شد و فعالیت الکتریکی عضالت بهطور همزمان ثبت شد .بدین منظور آزمودنیها روی
صندلی دستگاه ایزوکینتیک بایودکس 2قرار گرفتند و پس از ثابت کردن استخوان بازو در راستای تنه
و مفصل آرنج در زاویۀ  90درجه ،حداکثر انقباض ایزومتریک عضالت فلکسور برای سه تکرار  5ثانیهای
1. SENIAM
2. Biodex System 3, New York, USA
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متوالی (با یک دقیقه استراحت) ثبت شد .سپس یکی از تکنیکهای تیپ با ترتیب تصادفی روی عضلۀ
دوسربازویی چسبانده شد .پس از  30دقیقه (بهمنظور اثرگذاری کامل تیپ) پروتکل خستگی اجرا شد
و بهصورت همزمان سیگنال الکتریکی عضالت توسط دستگاه الکترومایوگرافی شش کانال بیومتریکس
و زاویۀ مفصل آرنج با الکتروگونیامتر بدون سیم بیومتریکس (ساخت انگلیس ،فرکانس نمونهبرداری
 2000هرتز) ثبت شد.
در پیشینۀ پژوهش ،عموماً از متغیرهای مجذور میانگین ریشهها ) (RMSو شیب میانۀ فرکانسی برای
تعیین شدت فعالیت و خستگی عضالنی استفاده شده است؛ ازاینرو ،در پژوهش حاضر نیز متغیرهای
مربوط برای تفسیر اطالعات انتخاب شدند ( .)33-35سیگنالهای خام الکترومایوگرافی توسط فیلتر
میانگذر باترورث با فرکانس برشهای  20و  400هرتز فیلتر شدند و  RMSسیگنال الکترومایوگرافی
(پنجرۀ زمانی  50میلیثانیه) طی کل زمان اجرای آزمون محاسبه شد .برای هر کوشش ،میانگین
 RMSطی  60درصد میانی دامنۀ حرکتی فلکشن مفصل آرنج محاسبه شد ( )35و با نرمالسازی به
مقدار  MVICبهصورت درصدی از  MVICبه دست آمد .برای ارزیابی اثرات تیپ روی فعالیت عضالنی
در هر یک از وضعیتهای قبل و بعد از خستگی ،به ترتیب میانگین فعالیت سه تکرار اول و آخر
محاسبه شد .با استفاده از تکنیک تبدیل فوریۀ کوتاهمدت (STFT)1طیف فرکانسی سیگنال
الکترومایوگرافی طی دورههای زمانی  0/5ثانیهای به دست آمد ( )34و سپس میانۀ فرکانس هر یک
از طیفهای فرکانسی محاسبه شد .میانۀ فرکانس بهعنوان مقداری از فرکانس تعریف شد که طیف
فرکانس را به دو بخش با انرژیهای برابر تقسیم میکند .درنهایت با استفاده از رگرسیون خطی (،)36
شیب میانههای فرکانس محاسبهشده طی زمان انجام پروتکل خستگی به دست آمد (تصویر  .)2کلیۀ
مراحل پردازش دادهها با استفاده از نرمافزار متلب 2انجام شد.

2. Short-Time Fourier Transform
3. MathWorks, Inc., Natick, MA, USA
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تصویر  -2نمایش همزمان دامنة سیگنال  EMGو شیب میانة فرکانسی عضالت دوسربازویی و بازویی
زنداعالیی طی روند خستگی یکی از آزمودنیهای پژوهش

نرمال بودن توزیع دادهها با استفاده از آزمون شاپیرو-ویلک بررسی شد و برای بررسی اثرات تیپ
(مهاری ،تسهیلی و پالسبو) ،زمان (قبل و بعد از خستگی) و اثر تعاملی آنها روی فعالیت عضالنی از
آزمون دوراهۀ تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر استفاده شد .همچنین برای بررسی اثربخشی تیپ
روی خستگی عضالنی (شیب میانه فرکانسی هر عضله) از آزمون تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر
یکراهه استفاده شد .سطح معناداری برابر با  0/05در نظر گرفته شد و تمام آزمونهای آماری با
استفاده از نرمافزار  1SPSSانجام شد.
یافتهها
بر اساس نتایج آزمون شاپیرو-ویلک مشخص شد توزیع دادههای تمام متغیرها نرمال است .جدول
شمارۀ  1آمار توصیفی مرتبط با شدت فعالیت عضالنی در هر یک از شرایط تیپ مهاری ،تسهیلی و
پالسبو را برای سه تکرار اول (قبل از خستگی) و سه تکرار انتهایی (شرایط خستگی) نشان میدهد.
نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر دوراهه نشان داد عوامل تیپ و تعامل (تیپ * زمان)

1. Version 25, IBM Corporation, Armonk, NY, USA
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اثر معناداری بر فعالیت عضالنی نداشتهاند ( ،)P˃ 0/05درحالیکه اثر عامل زمان معنادار بود (P 0/001

< برای هر دو عضله) و این نشان میدهد صرفنظر از نوع تکنیک کینزیوتیپ ،فعالیت هر دو عضلۀ
دوسربازویی و بازویی زنداعالیی در شرایط خستگی (سه تکرار آخر) ،در مقایسه با حالت بدون خستگی
افزایش معناداری داشتهاند (جدول شمارۀ  .)1جدول شمارۀ  2نیز میانگین و انحراف استاندارد شیب
میانۀ فرکانسی یا شدت خستگی هر عضله را در وضعیت اعمال تیپ مهاری ،تسهیلی و پالسبو را نشان
میدهد .اگرچه به نظر میرسد هر دو عضله در شرایط تیپ مهاری ،در مقایسه با تیپ تسهیلی ،شدت
خستگی کمتری را تجربه کردهاند ،نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر یکراهه نشان داد
تفاوت بین میانگینهای شرایط مختلف ازنظر آماری معنادار و قابلتوجه نبوده است (.)P ˃0/05
جدول  -1میزان فعالیت عضالت (درصدی از  )MVICدر اوایل و انتهای پروتکل خستگی در شرایط مختلف
تیپ تسهیلی ،مهاری و پالسبو

جدول  -2شیب میانة فرکانسی عضالت دوسربازویی و بازویی زنداعالیی طی رسیدن به خستگی در سه
شرایط مختلف تیپ تسهیلی ،مهاری و پالسبو
عضالت
دوسربازویی
بازویی زنداعالیی

شرایط
تسهیلی

مهاری

پالسبو

-0/072 ± 0/053
-0/119 ± 0/052

-0/059 ± 0/045
-0/104 ± 0/062

-0/070 ± 0/055
-0/115 ± 0/055

df

F

معناداری

2
2

1/71
1/11

0/196
0/341
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بحث و نتیجهگیری
این مطالعه آثار آنی تیپ تسهیلی و مهاری را روی فعالیت و خستگی عضالت دوسربازویی و بازویی
زنداعالیی بررسی کرد .بر اساس نتایج ،اثر تیپ (مهاری ،تسهیلی و پالسبو) و اثر تعاملی (تیپ * زمان)
روی فعالیت عضالنی هیچیک از عضالت معنادار نبود و این نتایج برای هر دو حالت قبل و بعد از
خستگی یکسان بود .بدین معنا که هیچیک از روشها ،در مقایسه با روش دیگر ،به افزایش یا کاهش
فعالیت آن عضله منجر نشد .درعینحال اثر زمان روی فعالیت عضالنی معنادار بود که نشان میدهد
طی روند خستگی فعالیت هر دو عضله افزایشیافته است .این نتیجه بهنوعی به افزایش دامنۀ سیگنال
الکترومایوگرافی حین شرایط خستگی مرتبط است و تأییدکنندۀ خستگی عضالنی در انتهای پروتکل
خستگی است .همچنین شیب میانۀ فرکانسی هر دو عضله در تمام وضعیتها منفی بود که کاهش
فرکانس سیگنال را طی پروتکل و افزایش خستگی نشان میدهد؛ بااینحال نتایج مرتبط با خستگی
نشان داد اثر تیپ روی خستگی عضلۀ هدف (عضله تیپ شده) یعنی دوسربازویی و عضلۀ همکار یعنی
بازویی زنداعالیی معنادار نبوده و روند خستگی عضالنی با و بدون تیپ تغییرات قابلتوجهی نداشته
است.
نتایج نشان داد استفاده از تیپ اثری روی فعالیت عضلۀ هدف و همکار نداشته است؛ بنابراین فرض
اول ما مبنی بر تأثیر تیپ مهاری و تسهیلی بر فعالیت عضالت در شرایط قبل و بعد از خستگی رد
میشود .در این پژوهش فرض شد که عضالت در شرایط خستگی ،واضحتر و برجستهتر به تکنیکهای
کینزیوتیپ پاسخ خواهند داد و شناسایی آثار تسهیلی و مهاری تکنیکهای کینزیوتیپ در این شرایط
عملیتر خواهد بود .بااینحال نتایج نشان داد کینزیوتیپ تسهیلی و مهاری نمیتوانند فعالیت عضالنی
را تحت تأثیر قرار دهند و این آثار به وضعیت خستگی عضله مربوط نیستند .از طرفی دیگر این
پژوهش در پی این بود تا با بررسی تغییرات فعالیت و نقش عضالت سینرژی ،بتواند اثربخشی تیپ را
ارزیابی کند؛ بااینحال در فعالیت عضله همکار تیپنشده نیز تغییرات معناداری مشاهده نشد .برای
درک بهتر این موضوع ،میتوان تصور کرد که اگر تیپ به روش مهاری فعالیت عضلهی تیپ شده
(دوسربازویی ) را کاهش دهد ،نیاز به فعالیت بیشتر عضله همکار تیپ نشده (بازویی زنداعالیی) برای
تولید نیرو (در حرکت جلو بازو با یک وزنه ثابت) بیشتر خواهد شد ،اما بر اساس یافتههای پژوهش،
تیپ مهاری و تسهیلی تأثیری بر فعالیت هیچکدام یک از این دو عضله نداشتند .برخی از مطالعات
پیشین نیز به دنبال استفاده از تکنیکهای تیپ تغییرات معناداری در فعالیت عضالنی مشاهده
نکردهاند ( .)14,37بهعالوه گزارششده است که انواع تیپ بر تحریکپذیری نرون حرکتی ( )38,39و
کاهش کوفتگی تأخیری عضالنی ( )40اثر معناداری ندارد .بر اساس نتایج پژوهش حاضر و مطالعاتی
که اثر تیپ را روی دیگر پارامترهای سیگنال الکترومایوگرافی بررسی کردهاند ،به نظر میرسد تغییر
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جهت راستای اعمال تیپ (مهاری یا تسهیلی) نمیتواند در مؤلفههای سیگنال تاثیر قابلتوجهی بگذارد.
درعینحال ،بیشتر پژوهشهای پیشین ( )14,39,41و همچنین پژوهش حاضر روی افراد سالم
انجامشده است و ممکن است عواملی مانند کاهش درد به بهبود عملکرد بیماران منجر شود و بتواند
تغییرات قابلتوجهی روی فعالیت عضالنی افراد بیمار ایجاد کند که الزم است در مطالعات آینده
بررسی شود .از طرفی دیگر چندین مطالعه اثر معنادار تیپ را روی قدرت عضالنی گزارش کردهاند
( .)13,18,41این مطالعات به افزایش قدرت عضالنی اشارهکردهاند درحالیکه هدف مطالعۀ حاضر
روی فعالیت عضالنی و بهنوعی تغییرات سیگنال الکترومایوگرافی بود .بااینحال افزایش قدرت مستلزم
افزایش فعالیت عضالنی است و ممکن است تیپ تآثیری ناشناخته روی دیگر فاکتورهای عصبی
عضالنی داشته باشد .بنابراین مطالعات بیشتری الزم است تا علت تناقض بین اثر تیپ روی فعالیت
عضالنی را در مقایسه با قدرت عضالنی مشخص کند .یکی از دالیل احتمالی این تناقض میتواند به
تأثیر پالسبو تیپ مرتبط باشد؛ زیرا در پژوهشی گزارششده است که تیپ تأثیری معنادار روی فعالیت
عضالنی ندارد ،درحالیکه به افزایش قدرت عضالنی گروهی از افراد منجر شده است که بهطورمعمول
از تیپ استفاده میکنند ( .)9بنابراین آگاهی آزمودنیها از اثربخشی تیپ نیز تأثیری قابلتوجه روی
نتایج خواهد داشت؛ در پژوهش حاضر نیز افرادی در پژوهش شرکت کردند که اطالعاتی در مورد
نحوۀ تأثیرگذاری تیپ و یا سابقۀ استفاده از آن را نداشتند.
تحلیل حوزۀ زمان-فرکانس نشان داد تیپ هیچگونه اثری بر شدت خستگی عضالت ندارد و دومین
فرضیهی پژوهش حاضر نیز رد شد .انتظار میرفت تیپ مهاری و تسهیلی عضلۀ دوسربازویی به ترتیب
به کاهش و افزایش شدت خستگی آن عضله منجر شود .از طرف دیگر ،عضلۀ بازویی زنداعالیی بهمنظور
تولید گشتاور یکسان در طی اجرای پروتکل ،بتواند تغییرات فعالیت عضلۀ دوسربازویی را جبران کند
و روند خستگی معکوسی را تجربه کند ،بااینحال نتایج نشان داد که تیپ اثری روی شدت خستگی
عضالنی ندارد .ابوباکر و همکاران نشان دادند که تیپ میتواند خستگی عضالنی را به تعویق بیندازد
( ،)10بااینحال با توجه به اینکه شاخص خستگی آنها بر اساس تغییرات گشتاور مفصلی محاسبهشده
است ،مشخص نیست عملکرد کدامیک از عضالت درگیر در این مفصل به تغییرات خستگی عضالنی
منجر شده است .پژوهش دیگری که همانند پژوهش حاضر شیب میانۀ فرکانس را برای کمیسازی
شدت خستگی به کار گرفته بود ،نشان داد تیپ میتواند موجب به تعویق افتادن خستگی عضالت
کمر در افراد مبتالبه کمردرد شود ( .)42صرفنظر از اینکه مطالعۀ آنها روی بیماران مبتالبه کمردرد
انجامشده است ،پژوهشگران برای اعمال خستگی از پروتکل ایزومتریک استفاده کردهاند؛ بنابراین
ممکن است نوع انقباض بتواند تناقض بین نتایج پژوهش حاضر و آنها را توجیه کند .ازآنجاکه ادعاشده
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است کینزیوتیپ میتواند بر گیرندههای عمقی دوک عضالنی و اندام وتری گلژی تأثیر بگذارد ( )32و
با توجه به اهمیت این گیرندهها حین انقباض پویا (حساسیت دوک عضالنی به تغییر طول عضله و
اندام وتری گلژی به تغییر نیروی عضالنی) ( ،)43به نظر میرسد بررسی تأثیر تیپ روی خستگی و
فعالیت عضالنی حین انقباض پویا (مشابه با پژوهش حاضر) بتواند نتایج معتبرتری را فراهم کند.
درنهایت باید توجه داشت که هرگونه تأثیر بهکارگیری تیپ برای تغییر در روند خستگی ،ممکن است
به سازوکارهای فیزیولوژیکی مثل بهبود جریان خون مرتبط باشد ( )44و نمیتوان آن را به تغییرات
فعالیت عضالنی مرتبط کرد.
یکی از محدودیتهای پژوهش حاضر بررسی نشدن تأثیر طوالنیمدت استفاده از کینزیوتیپ است،
چراکه این پژوهش تنها بر تأثیر آنی این مداخله درمانی تمرکز داشت .با وجوداین پروتکل خستگی
 30دقیقه پس از اعمال تیپ انجام شد تا تیپ از نظر زمانی اثربخشی مطلوبی داشته باشد (.)32
همچنین ،اگرچه در این پژوهش اثرات کینزیوتیپ تسهیلی و مهاری در مقایسه با شرایط پالسبو
ارزیابی شده است ،تأثیر این سه حالت باحالت بدون تیپ مقایسه نشده است ،درصورتیکه ممکن است
هر سه حالت در مقایسه باحالت بدون تیپ تفاوتهای آماری معناداری داشته باشند.
نتیجهگیری کلی
بر اساس یافتههای پژوهش ،خستگی باعث شد دامنۀ سیگنال الکترومایوگرافی بهطور معناداری افزایش
یابد و میانۀ فرکانسی بهتدریج کاهش یابد (شیب منفی خط رگرسیون)؛ این به معنای موردقبول بودن
پروتکل خستگی طراحیشده باهدف اعمال خستگی است .بااینحال تکنیکهای کینزیوتیپ نتوانستند
فعالیت عضالنی را دستخوش تغییر کنند و این نتیجهگیری به وضعیت خستگی عضالنی مرتبط نبود؛
زیرا نتایج یکسانی در هر دو وضعیت قبل و بعد از خستگی به دست آمد .همچنین این تکنیکها
قابلیت کند کردن یا تسریع روند خستگی عضالنی را ندارند .این نتایج نشان میدهد تکنیکهای تیپ
قادر نیستند با تسهیل یا مهار فعالیت عضالنی ،عملکرد عضله را تحتالشعاع قرار دهند؛ بنابراین به
نظر میرسد نمیتوان از کینزیوتیپ باهدف کاهش یا افزایش فعالیت عضالنی در توانبخشی آسیبهای
ورزشی استفاده کرد ،اگرچه ممکن است با اثرگذاری روی فاکتورهای فیزِیولوژیکی ،کاهش درد و دیگر
فاکتورهای عصبی-عضالنی بتوانند در روند بهبودی نقش داشته باشد.
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